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  ) پره36 و32،28دیسک افست (

  1386 هریورش
 

 I

  خالصه طرح

   پره36 و32،28دیسک افست تولید   نام محصول
   در سال دستگاه1000  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  موارد کاربرد

انجام خـاك ورزي اولیـه در زمـین هـاي بـایر و اخـتالط بقایـاي              ) الف
  گیاهی
  تهیه بستر بذر، مخلوط کردن کودهاي شیمیایی و دامی با خاك) ب
   بعد از عمل شخم و نرم کردن آنانبرش دادن کلوخ)  ج
  نفوذ در خاك هاي سنگین)  د
  استفاده در زمین هاي سنگالخی و کنده دار)  ه
  شخم زمین هاي آیش )  و
  زیر خاك نمودن بذر)  ز
  فشردن و مناسب نمودن خاك سطحی براي بستر بذر و رشد آن)  ح
  شخم زیر درختان میوه با شاخه هاي پایین افتاده)  ت

   تسمه-10 نبشی -15 ورق-8 ورق-تیغه برش  اولیه مصرفی عمدهمواد 
   در سالدستگاه 3691  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول کمبود

  12  )نفر(اشتغال زایی 
  800  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  50  )مترمربع(اداري 

  250  )مترمربع(تولیدي 

  70  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  90  )رمربعمت(تاسیسات و سایر 

   تن در سال7 -23 -18 -16 - عدد3200بترتیب   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی
  ---  )یورو(ارزي 

سرمایه گذاري   2179  )میلیون ریال(ریالی 
  ثابت طرح

  2179  )میلیون ریال(مجموع 

   مارندران- فارس- خوزستان-کردستاناستانهاي   محل پیشنهادي اجراي طرح
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  1386 هریورش
 

 II 

  بفهرست مطال

  

  صفحه  فهرست

  1  مقدمه

  3   معرفی محصول – 1

  3  )3آیسیک (ت نام و کد محصوال -1 -1

  5   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  5  محصول شرایط واردات -3-1

  6  )ملی یا بین المللی  ( هاي موجود در محصول بررسی و ارائه استاندارد-4-1

  6   داخلی و جهانی محصول  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید-5-1

  7   موارد مصرف و کاربرد معرفی -6-1

  8   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

  9   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

  12   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

  12   شرایط صادرات-10-1

  14   وضعیت عرضه و تقاضا– 2

  14  تاکنونبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم  بررسی ظرفیت بهره -1-2

  19  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

  19  1385 سوم تا آخر سال   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه-3-2



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید ادوات کشاورزي 
  ) پره36 و32،28دیسک افست (

  1386 هریورش
 

 III

  
  صفحه  فهرست

  20   تاکنونوند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم بررسی ر-4-2

  20   1385 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال -5-2

  21  چهارمتوسعه  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه -6-2

ور و مقایسه آن     بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کش             -3

  با دیگر کشورها
27  

  29  هاي مرسوم در فرایند تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه ثابـت مـورد                -5

  انتظار
30  

  37  و منابع تامین آن برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه -6

  40  یشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح پ-7

  42   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

  43   بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی-9

  45  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

  47   احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد   تجزیه و تحلیل و ارائه جمع-11
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۱ صفحھ

  
  

  مقدمه
  

 ين هـا و ادوات کـشاورز  ی و بکار بردن ماشـ يد کشاورزی جدی علم ير و روش ها   یاتخاذ تداب 

 ی، مـساله اساسـ  د یـ  را روانه بازار نمامتی ارزان قیشتر، محصوالت ید ب یمدرن که بتواند ضمن تول    

از ش بـازده  ی و افـزا يدیـ ات تولیـ آسـان شـدن عمل    بـا رایـ ز.  امروز است يای دن ياقتصاد کشاورز 

ر کـشت، از خـارج   یـ نه از سطح ز  ی به ي توان ضمن بهره بردار    ی م ،يزه کردن کشاورز  یق مکان یطر

  .نمود يریز جلوگی ارز از کشور نيادیشدن مقدار ز

 ،   عامـل بـاال بـودن سـطح دسـتمزد     سـه  توان در ی را ميزه شدن کشاورزی مکان یل اساس یدال

 از  یکـ یون  یزاسـ یمکان . نمـود   محـصول خالصـه    یفـ ی و بهبـود ک    يدیـ ات تول ی عمل  در ییصرفه جو 

 . باشـد  ی مـ  يزان بخـش کـشاورز    یران و برنامه ر   ی است که همواره مورد توجه مد      یمسائل اساس 

 شـود، بخـش عمـده    ین هدف از آنها استفاده مـ    ی ا ي که در راستا   ين ادوات مختلف کشاورز   یدر ب 

شـده  م  یتقـس ه  یـ ه و ثانو  یـ ابد که بطور مشخص به دو گروه اول       ی ی به خاك ورزها اختصاص م     يا

 ی بـذور بکـار گرفتـه مـ    يدار و مطمئن بـرا یه بستر مناسب، پا یه بمنظور ته  ی ثانو يخاك ورزها . اند

ن شده و موجـب نـرم شـدن، فـشردن و بـسته         ی وارد زم  ،هین ادوات پس از شخم زدن اول      یا. شوند

  .دگردن ی خاك ميشدن محفظه ها

سک یـ  دتولیـد  و بطور خاص    اداوت کشاورزي مقدماتی  سنجی     امکان گزارش حاضر مطالعات  

 به طور دقیـق معرفـی شـده    نظر مورد ل ، ابتدا محصوعرفمطابق  .باشد  می پره36 و28،32افست

هـاي اقتـصادي و حجـم      تولیـد و در نهایـت ظرفیـت   شـرح ر،  بـازا   بـر هـاي الزم    و سپس بررسـی   

ده از آن   بـرآورد و ارائـه خواهـد شـد تـا بـا اسـتفا               ،گذاري مورد نیاز بـراي اجـراي طـرح          سرمایه
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۲ صفحھ

 و در جهـت انجـام سـرمایه        نموده  مورد نیاز را کسب    هی اول سرمایه گذران محترم بتوانند اطالعات    

 يکـشاورز  مطالعـات در راسـتاي توسـعه         ونـه از  گامیـد اسـت این    . گذاري اقتـصادي اقـدام نماینـد      

  .باشد  مثمر ثمرکشورمان
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۳ صفحھ

   معرفی محصول -1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

 هـرس  .باشـد  مـی  1 پـره 36 و 32، 28سک افـست  یـ د مطالعه طرح حاضر، تولیـد     محصول مورد 

بـا در  ی اسـت کـه تقر  ين ابزار خاك ورز یسک پس از گاوآهن برگردان از جمله مهمتر       یا د ی یبشقاب

 مقعـر،   يسک بـشکل بـشقاب هـا      یـ عوامل خـاك ورز د    . ردی گ ی مورد استفاده قرار م    یهر نوع خاک  

 ارتبـاط دارنـد کـه    ي با خاك بنحو  ،ش خاص یگروه مجزا و با آرا     که در چند     مدور و گردان هستند   

 یک محـور مـشترك گـردش مـ    یـ ر شدن با خاك، بـا هـم حـول      ی دو گروه پس از درگ     يبشقاب ها 

 از ژاپـن سرچـشمه گرفتـه      ي خـاك ورز   ي بـرا  ی بـشقاب  يغه ها ی رود استفاده از ت    یگمان م . ندینما

 یانواع معمـول   .دیثبت رس ه  کا ب یسک در آمر  ی د ، اختراع 1867ن بار در سال     ی نخست ي برا یباشد، ول 

 يگـر ی نـوع د 1925نکـه در سـال   ی باز کرد تا ایات زراعی خود را در عمل ي جا 1900سک تا سال    ید

فست روانه بازار شد که در شکل زیر نمونه اي از این محصول نمایش داده شـده           ا نام   سک با یاز د 

  .است

  

  

  

  

  

  

                                                
1 (offset  
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۴ صفحھ

  

ز یـ  تیی لبه هـا ي صفحات مدور تو گود است که داراياد متشکل از تعد   ی هرس بشقاب  یبطور کل 

رامـون و لبـه   یم و هرچه بـه پ ی که در قسمت وسط ضخجنس آنها از فوالد بوده    .  باشد یو برنده م  

ره صـفحات از    یـ متر بـوده و قطـر دا      یلی م 8 تا   4ضخامت صفحات   .  شود، نازك تر است    یک م ینزد

سک یـ البا چهارگوش بوده و از وسط صـفحات د مقطع محور غ.  باشدیر میمتر متغی سانت 70 تا   30

 از آهـن و چـدن قـرار    یین صفحات قرقره هایب.  گذرندی باشند، م یگوش م ر سوراخ چها  يکه دارا 

  هـر    يسک بـر رو   یـ تعـداد صـفحات د     . محور سوار شوند   ين رو یگرفته تا صفحات با فواصل مع     

   .نه هستندی بوده و نسبت به مرکز دستگاه قريمحور مساو

    ن نـام یـ ن جهـت بـه ا    ی باشند را بد   ی م ی معمول يسک ها ی از د  ی افست که نوع خاص    يسک ها ید

سک هـا  یـ ن نـوع از د یـ ا. ک طرف نقطه اتصال تراکتور را دارنـد یل به حرکت در ی خوانند که تما  یم

 ختـه و گـروه دوم  یک طـرف ر یـ ک گروه در جلو، خاك ها را به ی دو گروه بشقاب هستند که   يدارا

 در شـکل ذیـل توضـیحات اخیـر بطـور شـماتیک       .زدیـ  ریا در جهت مخالف مـ    خاك ها ر   در عقب، 

  .آورده شده است
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۵ صفحھ

  

 شود که امتداد مرکز مقاومـت  ی باعث م سکی بشقاب د  ي مقاوم خاك بر گروه ها     يروهایر ن یتاث

 شـده  ي نـوار خـاك ورز  يلبند به فاصله قابل توجه از کنار محـور مرکـز  ا و نقطه اتصال م   دستگاه

    از نـوع نیـ ا. دیـ ک سـمت تراکتـور عمـل نما   یـ  تواند در هنگـام کـار در         ینرو دستگاه م  ی ا از .بگذرد

ز وجـود   یـ  ن يگـر یامـا انـواع د    .  شوند یسک ها معموال در سمت راست و پشت تراکتور نصب م          ید

  .رندی گیدارد که در سمت چپ قرار م

  

   محصولISICکد 

 ي کـشاورز يسک هـا یـ ر گـروه د یـ  در زبندي وزارت صنایع و معادن  مطابق طبقه سک افست ید

   .باشد  می29211245داراي کد آیسیک 

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

ن آالت داراي تعرفـه     یر گـروه ماشـ    یـ  در ز  یبنـدي وزارت بازرگـان       مطـابق طبقـه    سک افـست  ید

  .باشد  می84322100 یگمرک

  

   شرایط واردات محصول-3-1
گیري شـده اسـت کـه       بازرگانی، نتیجه  با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت           

 د     ییـ  مـورد تا    لـذا کلیـه واردکننـدگان      ، وجود ندارد  سک افست یدمحدودیت خاصی براي واردات     

 15دسـتگاه     هـر  عوارض ورودي . می توانند به هر تعداد اقدام به واردسازي این قطعات بنمایند          

  .درصد است 
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۶ صفحھ

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

متر یرو در هـر سـانت  یـ لـوگرم ن ی ک52,5 تـا  22,5د قـادر باشـند،    ی افست با  يسک ها ی د یبطور کل 

 ی از طرفـ .نـد یسک بـا تراکتـور تحمـل نما     یدن د یمربع بر حسب هر متر عرض کار را در زمان کش          

  . خالصه نمودذیلول د توان بشرح جیسک ها را میوزن و اندازه پره بکار رفته در د

  

  افستسک یزه و وزن معمول در د اندا-1جدول شماره 

  شرح
 قطر پره ها

)cm(  

ن یفاصله ب

  )cm( بشقاب
  )m( عرض کار

وزن هر متر 

  )Kg( عرض کار

  750 تا 400  7,3 تا 2,1  28 تا 23  71، 66، 61، 56   چرخ داریکششافست 

  650 تا 390  9,1 تا 2,7  28 تا 23  71، 66، 61   بدون چرخیکششافست 

  

   و جهانی محصولیالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخل بررسی و ارائه اط-5-1

 و آدرس آنهـا در لـوح   نـام واحـد  د کننده که ی تولي از شرکت ها  یدانی م ي ها ی بر اساس بررس  

 وارد کننـده  ين شـرکت هـا  ی و همچنـ ،  باشـد یع موجـود مـ  یفشرده ارائه شده از وزارت صـنا      

 تـوان   یمـ  ه مـورد اسـتفاده،      یـ اولت ساخت و مـواد      یفی ک  بر اساس  نی و همچن  محصول مذکور، 

  . ارائه نمودذیلالذکر را بشرح جدول   محصول فوقی و خارجیمت داخلیمحدوده ق
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۷ صفحھ

   درب کارخانه–سک افست ی دی و خارجیمت داخلی محدوده ق-2جدول شماره 

  منابع  )الیم ر (یمت خارجیق  )الیم ر (یمت داخلیق  شرح  فیرد

  نین ماشیسام آر  81200  36-50   پره28سک افست ید  1
Agri Master France   

  یواحد ربان
  واحد سندان
  واحد انبار دار

  نین ماشیسام آر  87400  45-55   پره32سک افست ید  2
Agri Master France   

  یواحد ربان
  واحد سندان
  واحد انبار دار

  نین ماشیسام آر  93100  50-60   پره36سک افست ید  3
Agri Master France   

  یواحد ربان
  احد سندانو

  واحد انبار دار

      
  کاربرد محصوالت و معرفی موارد مصرف -6-1

  : گرددیل ارائه می بشرح ذی متفاوتيسک ها، کاربردهایبا توجه به اهداف استفاده از د

  یاهی گيایر و برش و اختالط بقای باين هایه در زمی اولي انجام خاك ورز)الف

 سطح خاك را سست نمـوده و ضـمن قطـع      ،یاهی گ يایقابر  یاه و سا  ی گ يسک زدن ساقه ها   ی  د

اه در  یـ  گ يایده شدن بقا  ین کار باعث پوشان   یا . گردد یشتر با خاك م   یخاشاك باعث مخلوط شدن ب    

  . بخشدیه را بهبود میشتر خاك، سرعت تجزی بیجاد نرمیهنگام شخم شده و ضمن ا
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۸ صفحھ

  . هرزي دفع علف ها با خاك وی و دامییایمی شيه بستر بذر، مخلوط کردن کودهای ته) ب

  . برش دادن کلوخ بعد از عمل شخم و نرم کردن آنان)ج 

  .نی سنگي نفوذ در خاك ها) د

  . آنانيسک رویدن دیل غلطی و کنده دار، بدلی سنگالخين های استفاده در زم) ه

  . هرزير آب و مبارزه با علف های از تبخيریش بمنظور جلوگی آين های شخم زم) و

  .ن بذرر خاك نمودی ز) ز

  . بستر بذر و رشد آني برای فشردن و مناسب نمودن خاك سطح) ح

  .ن افتادهیی پايوه با شاخه هایر درختان می شخم ز)ت 

             
   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

 را بعنـوان   یقاب بـش ي گاوآهن هـا ي توان تا حدودید که می مشخص گردیدانی مي ها یبا بررس 

ات یـ  عمل يسک افست بـرا   یاد د یل وزن نسبتا ز   ی اما بدل  .سک افست در نظر گرفت    ین د یگزی جا يکاال

 متفـاوت اعـم از   ين هـا یسک افـست در زمـ  یش عرض کار و امکان استفاده از د     ی، افزا يخاك ورز 

  .ه است قابل مشاهدوفوره  به نقاط کشوری، گسترش استفاده از آن در کل... و ی، رسیسنگالخ

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

  شی خـود و دامهـا   ين غـذا  ی در تـأم   یار دور، همواره به طرق مختلف سع      یان بس یاز سال بشر     

 يری اسـتفاده کـرده کـه همـواره سـ     ی مختلفـ يوه ها ی اعصار گوناگون از ش    یرا داشته و در ط    

 . استش عملکرد محصول را داشتهی به سمت افزايصعود
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۹ صفحھ

ون یزاسـ یش نـسبت داد را مکان ی آن را بـه ده هـزار سـال پـ     يد بتوان ابتـدا   ین روند که شا   یا     

 يات کـشاورز یـ  کـردن عمل  یکی مکـان  ي بـه معنـا    يون کـشاورز  یزاسیمکان.  نامند ی م يکشاورز

 ي خـاص آن صـرفاً شـامل تکنولـوژ     ي باشد که معنـا    ی عام و خاص م    ي دو معنا  ياست و دارا  

 یون تمـام یزاسـ ی عـام مکان یکه معنـ یدر حال.  استيرتبط با آن در کشاورز و مسائل م   ینیماش

.  شـود یت آن هـا را شـامل مـ   یری و مـد ي مرتبط با کـشاورز ی کليل هایه و تحلیمسائل و تجز 

 روز در يون، اسـتفاده از تکنولـوژ  یزاسـ یمکان"ر کـرد کـه      یـ ن تعب ی توان چن  یم ون را یزاسیمکان

  :ن برشمردی توان چنیون را میزاسیاهداف مکان. "دار استی پاه توسعي برايکشاورز

  دیش تولیافزا -

  نه هایکاهش هز -

 ت آنیش جذابی و افزاي کار کشاورزیکاهش سخت -

 ي کارگريروهای از نيش بهره وریافزا -

 ن مدت زمانی و امکان انجام آن در کمتریت کار زراعیفیش کیافزا -

 يات کشاورزیانجام به موقع عمل -

 از ارکـان    یکـ ی بعنـوان    يت خـاك ورز   یـ ، اهم يات کـشاورز  ی مراحل مختلف عمل   يادر اجر       

     نی نـو  ي روش هـا   يریبکـارگ  . ستیـ ده ن ی پوشـ  ی بـر کـس    يش عملکرد کشاورز  ی در افزا  یاصل

     در عوامـل  . ت اسـت یـ ش خـاك، حـائز اهم  ی و کـاهش فرسـا    یفـ یبـود ک  ه، از جنبـه ب    يخاك ورز 

 یکنواخـت کلـوخ هـا، حفـظ رطوبـت، مـواد آلـ             یدن   از جمله خرد ش    ی عوامل مختلف  يخاك ورز 

 از مبحـث  یعیلـذا بخـش وسـ   .  اسـت ییت بـسزا ی اهميدارا... ش و یح، کاهش فرسایخاك، تسط 
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۱۰ صفحھ

د یـ ن مطلـب از د    یـ ت ا یـ  ارتبـاط دارد و اهم     يورز ط خـاك  یشه با بهبـود شـرا     یون هم یزاسیمکان

  .ده نمانده استی، پوشيکارشناسان و صاحب نظران بخش کشاورز

گـر، اسـتفاده از   ی دي و چه در بخش هـا يات خاك ورزینست که چه در عمل    ی قابل توجه ا   نکته   

 برخـوردار باشـد، کـامال مـوثر      ییاز از سرعت باال   یجاد تحوالت مورد ن   ی که ضمن ا   ییروش ها 

تولیـد،   یفـ  بهبـود کی   بـه   و بـاغی     زراعی  هاي در زمین )  مکانیزاسیون (  شدن  صنعتی. است

   وتنگناهـاي   شـود، امـا وجـود مـشکالت         منجـر مـی      درآمد کشاورزان   و  وري  بهره  زایشفا

  امر شـده   این  در تحقق  کندي  ، موجب   و خدمات   ، کشاورزي   صنعت  هاي  در بخش   راوانف

 دیگـر    و از سـوي   کشاورزي  بخش  ف طر   از یک    شده   سبب   که   تنگناهایی  از جمله  . است

بــا  نیــاز را مطــابق   مــورد  و ادوات  کــشاورزي هــاي  نتواننــد ماشــین  صــنعت بخــش

  و  دانـش  قـدان ف تولیـد کننـد، کمبـود و یـا         مطلوب  یتفظ کی ف و با ح    المللی بین استانداردهاي

  ایـران  .  اسـت   کـشاورزي   و مهندسـی  نـی ف   نیازهاي  در زمینه  بنیانی   و تحقیقات   اطالعات

  ، نرسـیده    شـده   تـه فگر ظـر  در ن   ي کـشاورز   آالت  ماشـین    بـراي    که   شاخصی   به  تاکنون

 و از   داشـته  مطلـوبی  تف پیـشر   یفـ  وکی   از لحـاظ کمـی       بیـشتر صـنایع      که  ، در حالی   است

 و    اجتمـاعی   ، مـسایل   نـاوري ف   بـر بحـث     عـالوه  .انـد   شده   خارج   ساختار دولتی   چارچوب

موجـود     نیـز از موانـع      کـشاورزي  هاي  ماشین   وکاربران   کشاورزي  برداران  بهره  رهنگیف

   جامعـه   رهنگـی ف و    ساختار اجتماعی  .رود  شمار می    به  بخش  این   مکانیزاسیون  در توسعه 

  هـاي  تف پیـشر   در زمینـه   علمـی   ثار تحـوالت  آاز    بیشتر آنها    و دور ماندن     ایران  روستایی
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۱۱ صفحھ

هـا    بـر سـنت    مبتنی  از روستاها همچنان در بسیاري  تولید   تا شیوه    شده  ، سبب  کشاورزي

  . باشد  ابتدایی هاي روشو 

از   کشور، با ورود تعـدادي   توسعه   و سوم   دوم ، اول   پنجساله  هاي  برنامه  هرچند در طول     

  سـاختن   در آمـاده   مطلـوبی   سازگار با شرایط کشور، تحـول    کشاورزي  ها و ادوات   ماشین

  هـاي  روش  و اعمـال    مراجـع  هـاي   توصـیه   قبـول   بـه   نسبت  نظر زارعان    و جلب   ذهنیت

،   چهـارم    پنجـساله    در برنامـه    بنابراین .  نیست  یف هنوز کا    اقدامات   ایجاد شد، اما این     نوین

   بخـش   اجرایـی   با واحدهاي  و ترویجی ، آموزشی   تحقیقاتی  هاي عالیتفتر    جدي  هماهنگی

  .است در حال اجرا  کشاورزي

اورزي و لـزوم توسـعه آن طبـق         با توجه به گسترش مکانیزاسـیون در سـطح اراضـی کـش                

 تنظیمی براي دستیابی به افزایش و بهبود کمی وکیفـی محـصوالت کـشاورزي و             چهارم برنامه

لزوم استفاده از ابزار و ادوات و ماشـین آالت کـشاورزي جدیـد، افـزایش اطالعـات و مهـارت                      

. ناب ناپذیر اسـت   بهره برداران از کاربرد این ادوات و ماشین آالت ضرورتی اجت                کاربران و 

 مهارت هاي الزم از یک طرف باعـث کـاهش عمـر ماشـین آالت و ادوات، زیـان        فقدان دانش و  

مستقیم اقتصادي و از دست رفتن سـرمایه مـی گـردد و از طرفـی بخـصوص عـدم آگـاهی از                    

نحوه صحیح تنظیمات و کاربرد آنها متناسب با شرایط مختلف باعث کـاهش بهـره گیـري الزم                 

 ها و افت تولیدات و در آمد بهره برداران خواهد شد کـه در نهایـت عـدم موفقیـت در     از دستگاه 

هر چند در برنامه هاي ترویجـی کـه       . مکانیزاسیون و توسعه کشاورزي را در پی خواهد داشت        

تا کنون تنظیم و اجرا می شده ، مکانیزاسیون بـه عنـوان سرفـصل آموزشـی منظـور نگردیـده                   
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۱۲ صفحھ

راعت هاي مختلف ادوات مکانیزاسیون و بخـصوص خـاك ورزي،   است ولی در قالب آموزش ز  

 .آموزش و ترویج انجام می شده است

اهمیــت امــر مکانیزاســیون و تخصــصی بــودن آن بــا توجــه بــه توســعه روز افــزون بــراي  

گیري الزم و تضمین موفقیت در امر توسعه کشاورزي ایجاب می نماید که به این مهـم بـه            بهره

ز توجه کافی مبذول گـردد تـا بتـوان بـه موفقیـت و اهـداف مـورد            صورت ویژه و تخصصی نی    

  . انتظار امیدوار شد

  

   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

کـا، انگلـستان، ژاپـن،    یاالت متحده امری ايد که کشورها ی مشخص گرد  یدانی م ي ها یبا بررس     

ــتالیا، ای، فرانــسه، اســپانیکــره جنــوب ــه مهمتــریــن و برزی آرژانتــه،یــن، ترکیا، چــی ن یل از جمل

ه، ی روسـ  يد که کشورها  ین مشخص گرد  یهمچن.  باشند یسک افست م  ید کننده د  ی تول يکشورها

ن مـصرف کننـدگان طبقـه      یتـر ما در گـروه مه    یلند و اسـترال   ین، تا یکا، ژاپن، چ  یاالت متحده امر  یا

  . شوندی ميبند

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

ط مـساعد جهـت   یار سخت در جهان امـروز، فـراهم آوردن شـرا    ی بس یبتط رقا یجاد شرا یبا ا     

ت محـصول،   یـ فی مانند ک  یموارد رقابت .  طلبد یک محصول، ملزومات خاص خود را م      یصادرات  

 يم هـا یجـاد تـ  ی و ا  يزیـ  برنامـه ر   ، باالتر یو در سطح   ،مت محصول و خدمات پس از فروش      یق

 ير هـا یت در مـس یـ  و فعالدیـ  توليتکنولـوژ جـاد  یا ای و ق و توسعه در جهت بهبود     یهدفمند تحق 

 در برخـورد بـا عملکـرد         مناسـب  ي اسـتراتژ  نیـی  تع ت هدفمند با نگرش بلند مدت،     یری، مد مرتبط
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۱۳ صفحھ

 اسـت کـه بـر    يان امر، از جمله مـوارد یهدفدار دولت و متولت یع تر حمای وسیرقبا و در سطح   

  . باشدیم گذارر یجاد بستر مناسب جهت صادرات تاثیا

ت یهـدا بمنظور يت قـو  یریمـد  از موارد فوق که بر گرفتـه ازعـدم وجـود             يارید بس بونل  یبدل    

  تـوان ی مـ را  روزدیـ  تولي بـه تکنولـوژ  ی عدم دسترسـ  ،ن شده است  ییش تع ی اهداف از پ   يبسو

... ت، خدمات پس از فـروش و  یفیمت، کی از مبحث ق  ي جدا جاد شده، ی ا ی از اثرات منف   یکیبعنوان  

 کـه  یی اروپـا  يد در کشورها  یشرفته تول ی پ ي ها ي تکنولوژ گسترش روند   ی بررس .مشاهده نمود 

 باشـد و  یمـ ک هـدف مـشخص   یـ دن به یمند جهت رسفنه هدی و صرف هز يزیبرنامه ر  حاصل

 يایـ ، گود شـو یم ی جانب يای از مزا  ياری بس ين تر،  سوا   ییمت پا یت بهتر و ق   یفی ک  منتج به  تاینها

.  را نخواهنـد داشـت    ی جهـان  ي در بـازار هـا      رقابت یی توانا یکه سازندگان داخل  ن مطلب است    یا

کا، انگلـستان، ژاپـن، کـره    یاالت متحده امری مانند ایی مستمر کشورهاتی وجود فعال   با یبطور کل 

 ی دور از ذهـن مـ  ی امکان رقابت در بازار جهان   ،نیت چ یدر نها  و   ایتالیا، ا ی، اسپان ، فرانسه یجنوب

  .باشد
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۱۴ صفحھ

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

  رفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی ظ-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 دربـرداري در سـطح کـشور           بهـره   با مراجعه به اطالعـات وزارت صـنایع و معـادن، ظرفیـت            

  :بندي شده است  جمعذیلجدول 

 کشور در افست سکید يبردار بهره تیظرف -   3شماره جدول

 در واحد تعداد واحد نام استان نام
 استان

  تیظرف
 )دستگاه(

 خیتار
 مجوز

 خیتار
 يبردار بهره 

  85/07/20 150 1  صابرعباسپورطالعی شرقی آذربایجان
 84/10/11 84/10/11 400 1 دانه سبالن کشاورزي آالت ماشین  اردبیل
  84/05/22 5000 1 خراسان آهنگري صنعت رضوي خراسان
  84/10/13 40 1 کاملی علی نبرق شمالی خراسان

 80/02/18 80/02/18 10 1 آور نام حمیدرضا
  84/07/04 15 2 رجبی محمدي سید

 79/11/18 79/11/18 30 3 پورسام شکراله
  85/02/10 100 4 شهروزیان عبدالرحمن

 81/02/31 81/02/31 85 5 عبادیان مجید و شمس اکبر علی
  84/12/22 300 6 دار انبار رضا محمد

 خوزستان

  84/11/08 100 7 منش فرخ منصور
 75/10/10 84/02/18 6 1 شهرکی واقف محمدعلی بلوچستان و سیستان

 80/06/19 80/06/19 50 1 دهقانیان حسین
 82/04/26 82/04/26 27 2 شکوهی خسرو
 72/05/10 72/05/10 800 3 ابزارفارس ماشین شرکت

  85/03/30 25 4 راستگو عالالدین
  85/04/15 5 5 شولی کرد شبانی آقا علی
 67/05/25 67/05/25 20 6   چنگ اصغرزرین علی
  83/12/03 50 7 شیروانی وحسن قهرمان

 82/12/24 82/12/24 30 8 آور گل  کیکاووس
 74/02/18 74/02/18 50 9   نوري محمد

 فارس

  84/11/06 20 10 زارع اشمه و کشاورز اهللاولی
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۱۵ صفحھ

 کشور در افست سکید يبردار بهره تیظرف -   3شماره جدول

 در واحد تعداد واحد نام استان نام
 استان

  تیظرف
 )دستگاه(

 خیتار
 مجوز

 خیتار
 يبردار بهره 

 81/11/01 81/11/01 40 1 قزوین گستر ادوات تعاونی
 85/11/03 85/11/03 10 2 ابزار رکورد
 85/04/01 85/04/01 10 3 ربانی محرمعلی

 قزوین

 85/03/27 85/03/27 25 4 نوري موسی
 80/03/24 80/03/24 50 1  عزیز موسی کردستان

 80/06/24 80/06/24 18 1 سندان کشاورزي ادوات تولید
  84/03/07 35 2 شیروانی زاده مرندي جهانگیر

 گلستان

 84/11/25 84/11/25 20 3 توغدري ...ا خلیل

 80/11/06 80/11/06 450 1 1425 تعاونی شرکت لرستان
 59/04/01 59/04/01 400 1 اراكکشاورزي ادوات مرکزي

 76/04/17 76/04/17 30 1 طلب جق پرویز
 62/11/26 62/11/26 50 2 سمواتی جعفر
 63/05/09 63/05/09 20 3 طبرائی چمندعلی
 64/07/24 64/07/24 20 4 زارعین عینعلی
 77/11/04 77/11/04 3 5 سراغی قربانعلی
 62/02/17 62/02/17 20 6 جلیلیان محسن

 همدان

 61/12/02 61/12/02 30 7 سهیلیان مهدي و گوهر خرمی محمد
 ----- ----- 8544 39  جمع

  مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ

 برنامـه سـوم توسـعه،    ی فعـال طـ  يان واحدهاید که از می مشخص گردیدانی مي ها یبا بررس 

شاور از  مـ يریـ گیپـس از پ  .)4 جدول شماره( ندی نما یسک افست م  ید د یفقط سه واحد اقدام به تول     

د، یـ مـشخص گرد  ع ارائـه شـده،  یله وزارت صـنا  ی در لوح فشرده بوسـ      که دهیثبت رس ه   ب يواحدها

ل بـاال بـودن    یا بدل یه و   ینه مواد اول  یل متفاوت از جمله باال بودن هز      ی فوق بدال  يواحدها  از ياریبس

  . زنندیباز م سک آفست سرید دینه دستمزد، از تولیهز
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۱۶ صفحھ

 کشور در افست سکید يبردار بهره تیظرف -  4 شماره جدول

 در واحد تعداد واحد نام استان نام
 استان

  تیظرف
 )دستگاه(

 خیتار
 مجوز

 خیتار
 بهره
 يبردار

  84/12/22 300 1 دار انبار رضا محمد خوزستان
 85/04/01 85/04/01 10 1 ربانی محرمعلی قزوین

 80/06/24 80/06/24 18 1 سندان کشاورزي ادوات تولید گلستان

 ---- ---- 328 3  جمع

  مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ

  

   در کشورسک آفستی دبررسی روند ظرفیت نصب شده تولید -2-1-2

بـرداري از واحـدهاي فعـال کـشور،      و براساس تاریخ شروع بهره) 3(با توجه به جدول شماره   

  . ارائه نمودذیلان بصورت خالصه در جدول  تویرا مروند ظرفیت نصب شده تولید در کشور، 
  

   در کشور يسک کشاورزیدروند ظرفیت نصب شده تولید   -5جدول شماره 

   عدد–ظرفیت نصب شده   سال   عدد–ظرفیت نصب شده   سال
1378  0  1383  390 

1379  30  1384  6326 

1380  158  1385  6551 

1381  283      
1382  340      

  مرکز آمار و اطالع رسانی–ن وزارت صنایع و معاد: ماخذ

   در کشورسک آفستیدبررسی روند تولید واقعی تولید   -3-1-2

 يسک کـشاورز  یـ د ، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنها در تولیـد انـواع           )4(شماره  در جدول   

لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحـدهاي فـوق بایـد گفـت کـه بخـش عمـده ایـن          . آورده شد 
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۱۷ صفحھ

لذا امکـان دسترسـی بـه آمـار تولیـد واقعـی آنهـا           . ت خصوصی برخوردار هستند   واحدها از مالکی  

شـود     در کشور، فـرض مـی      سک افست یدبنابراین براي تعیین تولید واقعی      . باشد  بسیار دشوار می  

از  .باشـند  که واحدهاي فعال کشور با ظرفیت هشتاد درصد ظرفیت اسمی خود در حـال تولیـد مـی    

  کـه بـدین ترتیـب تولیـد واقعـی     دیـ  نمایسک افست مید د یقدام به تول   ا يدی فقط سه واحد تول    یطرف

  .شود  در سال برآورد می عدد262 در کشور معادل سک افستید

  

   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال -4-1-2

ر از  یـ  بغ  در مـورد کلیـه واحـدهاي تولیـدي         سک افـست  یـ د د یتول تکنولوژي مورد استفاده در     

 و تفـاوت   بـوده  یکـسان نـد، ی نمایما اقدام به وارد نمودن محصول مذکور م    یتق که مس  ییشرکت ها 

لیکن آنچه کـه سـبب ایجـاد تمـایز بـین قطعـات تولیـد شـده         . ها وجود ندارد    خاصی بین تکنولوژي  

  : ، شامل موارد زیر خواهد بودشدهکارخانجات مختلف نسبت به همدیگر 

o   قطعـات   سـازي آن ، تعریـف و اجـراي            واحد تولیدي در انتخـاب مـواد ، آمـاده          یفنتوان
  غه برشیمختلف بجز ت

o  جوشدقت عمل و کیفیت 

o  مونتاژ قطعاتدقت عمل در   
o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري  
o                دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آمـاده

  فروش
 ي تـر از تکنولـوژ  یمی قـد  ایـران ک افـست در سید تکنولوژي تولید د عنوان نمود که یباهمچنین  

  .است در سایر نقاط جهان  محصول مذکورساخت
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۱۸ صفحھ

  

  سک افستی دآالت مورد استفاده در تولید هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-5-1-2

ن ین فـرز، ماشـ    ین تـراش، ماشـ    یماشـ  مهمترین ماشین آالت مورد استفاده در این طرح عبارتند از         

 قابلیـت   داراي تولیـد کننـدگان داخلـی بـوده،           کـه  نیوتی گ یچی ق  و ن جوش یماش ،ن پرس یمته، ماش 

و به لحاظ کیفیت نیز قابلیت رقابت با نمونه هـاي مـشابه خـارجی را       شته  تهیه از منابع داخلی را دا     

  .  مشخصات واحدهاي تولید کننده ماشین آالت ارائه گردیده است ذیلدرجدول . دارا می باشند 

 

   سک افستیدآالت تولید  فهرست ماشین-6شماره جدول 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

ع جوش و برش یصنا
 کاراسازه

22903200-021  
  و برشن جوشیماش  1

  0412-4520205  ران کاالیا

  ماشین سازي لوالئی 
6606002-

6603288-0261  

  پرس هیدرولیک شهاب 
66965258-
66409739  

  ماشین پرس هیدرولیک  2

  55406979  ایران ماشین 
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز

  ماشین تراش  3
  88260575  شرکت تهران ماشین ابزار
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز

  ماشین فرز  4
 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  ماشین مته  5
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۱۹ صفحھ

  هاي توسعه در دست اجرا د و طرحهاي جدی  بررسی وضعیت طرح-2-2

د کـه تـا کنـون    یـ مـشخص گرد با مراجعه به بانک اطالعاتی صنعتی وزارت صـنایع و معـادن،    

   .سک افست ارائه نشده استید دی بر تولی مبنیچگونه طرحیه

  

  1385 سال نیمه اولبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا  -3-2

 را یسکیـ  توان واردات کلـوخ شـکن د  ین میشیئه شده در قسمت پبا توجه به شماره تعرفه ارا 

ق یـ  تـوان مقـدار دق   ی بودن مقدار واردات نم    یل کل ی بدل که) ذیلجدول  ( مشخص نمود بطور تقریبی   

 تـاکنون منتـشر   1385 و 1384الزم بذکر اسـت آمـار سـالهاي     .ن کردییسک افست را تعیواردات د 

  .نگردیده است

  

  

 1384 تا سال يسک کشاورزیردات د روند وا-7 شماره جدول

 دالري ارزش ریالی ارزش )تعداد(مقدار کشور سال
 11374 19960857 5860 اسپانیا
 1380 52285 91760760 42439 برزیل

   
 94882 166517105 11328 فرانسه

 7602 60208245 3300 عراق 1381
 58538 463623043 45660 ایتالیا
 1382 9281 73505805 23400 ترکیه
 9674 76620339 1210 فرانسه
 108533.12 922531542 198842 ترکیه 1383 3415.64 29032941 1159 ایتالیا

1384 ----  ------ ------ ------ 
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۲۰ صفحھ

  

   از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی روند مصرف -4-2

 تـوان  ی سـوم، مـ     برنامه ی ط يون کشاورز یزاسیر مکان یبر اساس مستندات ارائه شده در تفس      

  .ورد نمودآل بریان گذشته را بصورت ذی سالی طي کشاورزيسک هایتعداد د

  )دستگاه(  روند مصرف دیسک کشاورزي طی سالیان گذشته-8  شمارهجدول

  نوع
 ماشین

  موجودي
سال 
1376 

برآورد 
مصرف 

 1377سال

برآورد 
مصرف 

 1378سال

برآورد 
مصرف 

  1379سال

برآورد 
مصرف 

  1380سال

 اموجودي ت

  1381سال

موجودي تا 

  1382سال

برآورد مصرف 

مانند (1383سال

  )1380سال 

برآورد مصرف 

مانند (1384سال

  )1380سال 

دیسک 

  کشاورزي
99548  9094 

9094 9094 9094 104,692 
111,883  9094  9094  

)يون کشاورزیزاسیمکان(برنامه سوم توسعه :ماخذ  

 

  1385 سال نیمه اولتا سوم  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه -5-2

 را یسکیـ  کلوخ شـکن د  صادرات توان   ین م یشیبا توجه به شماره تعرفه ارائه شده در قسمت پ         

ق یـ  توان مقـدار دق    ی نم صادرات بودن مقدار    یل کل ی بدل که) ذیلجدول  (مشخص نمود بطور تقریبی   

  .ن کردییسک افست را تعی دصادرات

 1384سال آخر  تا يسک کشاورزی روند صادرات د-9 شماره جدول

 دالري ارزش ریالی ارزش )تعداد(مقدار کشور  سال
 1380 1200 2106000  500 آذربایجان

 52000 91260000 57000 لبنان  
 500 3960000 300 عراق 1381
 2204 17452625 1160 ترکمنستان 1382

 39804.4 338337400 9600 فیلیپین 1383 9308.16 79119320 4102 افغانستان
 4526 41050100 10120 عراق 1384 61200 554533200 29520 سیرالئون
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۲۱ صفحھ

یوزارت بازرگان :ماخذ                 
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۲۲ صفحھ

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

  دیل تولی پتانس-1-6-2

 و  بـوده  از تراکتـور سک افـست مـشروط بـه اسـتفاده    یـ  اسـتفاده از د ن مورد که  یبا توجه به ا   

جهـت اسـتفاده      اسـب بخـار  120 تا 90ازی مورد ن  ي از تراکتورها  نهیگزن  ی بهتر  از آنجا که   ن،یهمچن

زان یـ ارقـام مـرتبط بـا م    ، باشـد  یم MF399 ي تراکتورها  پره، 36 و 32،  28  افست يسک ها ید از

 مـد نظـر   یات محاسـب يبعنـوان مبنـا  ،  مربوطهر مواردی  و سایان گذشته و آت ی سال ی ط  آن مصرف

  تـوان بـرآورد قابـل   ین محـصول، مـ  ید ای در ارتباط با تولی پس با بحث و بررس .قرار گرفته است  

  .بدست آورد سک افستید از به محصوالتی از نیقبول

د و موجـود و بـا در   یـ ک تول ی موجود در کشور به تفک     ي تعداد تراکتورها  )10(در جدول شماره  

 شـود کـه چگونـه از داده    یح داده مـ   ی توضـ  ادامهدر  . ست سال ارائه شده ا    13دیمفنظر گرفتن عمر  

  .از به محصول استفاده شده استی موجود جهت برآورد نيها

از کـشور بـه تراکتـور    یـ  ن،يمرکـز توسـعه جهـاد کـشاورز    اطالعات بدست آمده از  بر اساس   

ان د توسـط سـازندگ  یـ  بای موجود، البـاق  ير از تراکتورها  ی بغ  باشد که  یتگاه م س هزار د  200حدود  

 فقـط  1384 و   1383 يل هـا  د که در سا   ی الزم مشخص گرد   ي ها ی پس از بررس   .ن شود ی تام یداخل

د یـ اگر مقـدار تول  .ده استی و به چرخه مصرف اضافه گرد      ،دی درصد از مقدار مورد نظر تول      39,69

 تـوان  ی مـ ) دستگاه17180( میریگب در نظر 84ز برابر با مقدار آن در سال       ی را ن  1385 -88در سال 

از جـدول    6 سـتون (  مـذکور محاسـبه نمـود   يسـال هـا    یدار تراکتور موجود در کـشور را طـ        مق

  .)11شماره
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۲۳ صفحھ

ــ مي هــایبــر اســاس بررســ ــا ( MF399 ي تعــداد تراکتورهــایدانی ــا  ) اســب بخــار110ب ت

 5,49کـه برابـر بـا        )11 از جـدول شـماره       2سـتون   (  باشـد  یمـ  دستگاه    8848 بالغ بر  ،1383سال

 ي دارا1379، ســال )1383-1377از ســال(انیــن میــ در او اه اســت دســتگ161159درصــد از کــل

 موجـود در کـشور   يسه تعداد کل تراکتورهـا یمقا با . دستگاه بوده است 180باد  ین مقدار تول  یکمتر

 MF399 ي بـه تراکتورهـا  د کـل یـ  از تولینـسبت  تـوان    یمـ  MF399  يو تعداد کـل تراکتورهـا     

  برابـر بـا  1379فرض مثال نسبت شاهد در سال بر ( تحت عنوان نسبت شاهد بدست آورد  ،موجود

دوره ن یانگیـ با اسـتفاده از روش م . )11ستون چهارم از جدول شماره: د استیتول درصد کل   0,21

ش ی درصـد پـ  2  در حـدود  را تا آخـر برنامـه چهـارم    MF399د تراکتور ی توان درصد تول   ی م قبل

 د نـسبت بـه  یـ خص شـدن درصـد تول     در ادامه با مش   . )11ستون پنجم از جدول شماره      (  نمود ینیب

 بـرآورد نمـود   را ی آتـ ي سـال هـا  یطـ د شـده  یـ تولMF399   توان تعداد تراکتـور ید کل، متعدا

   .)11 از جدول شماره هفتم ستون(

 ي پـره و تعـداد تراکتورهـا   36 و 32،28سک افـست  یـ در ادامه و با فرض برابر بـودن تعـداد د      

MF399   سـتون هـشتم از   (  گـردد یاز تا آخر برنامه چهـارم توسـعه مـشخص مـ        ی مقدار مورد ن

  )11جدول شماره

  

  

  

  

   موجود در کشوري تعداد تراکتورها-10 شمارهجدول
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۲۴ صفحھ

  سال
 

 )دستگاه(تعدادتراکتورهاي موجود )دستگاه( تعداد تراکتورهاي تأمین شده

1371 8246 214653 
1372 7321 207294 
1373 4217 196084 
1374 5250 167423 
1375 4715 136337 
1376 3093 114095 
1377 3917 91991 
1378 4378 82130 
1379 7474 84578 
1380 12613 91649 
1381 14111 97808 
1382 17042 104846 
1383  17017  111761  

 يمرکز توسعه کشاورز: ماخذ       

  

  

  1388-1371 ي سال هایسک افست طیاز دی مصرف و نی بررس-11  شمارهجدول

  سال

 تراکتور
MF399  

دستگاه(
(  

تعداد کل 
  تراکتور

  )دستگاه(

درصد 
از کل 
  تراکتور

برآورد 
درصد 
از کل 
  تراکتور

برآورد 
تعداد 

تراکتور 
  در کشور

 )دستگاه(

برآورد 
تعداد کل 
تراکتور
MF399  

  )دستگاه(

برآورد 
تعداد کل 

سک ید
  افست

  )دستگاه(
1371  0  214653 0          

1372  191  207294 0.09         

1373  5  196084 0.00         

1374  16  167423 0.01         
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۲۵ صفحھ

  1388-1371 ي سال هایسک افست طیاز دی مصرف و نی بررس-11  شمارهجدول

  سال

 تراکتور
MF399  

دستگاه(
(  

تعداد کل 
  تراکتور

  )دستگاه(

درصد 
از کل 
  تراکتور

برآورد 
درصد 
از کل 
  تراکتور

برآورد 
تعداد 

تراکتور 
  در کشور

 )دستگاه(

برآورد 
تعداد کل 
تراکتور
MF399  

  )دستگاه(

برآورد 
تعداد کل 

سک ید
  افست

  )دستگاه(
1375  185  136337 0.14         

1376  21  114095 0.02         

1377  301  91991 0.33       301  

1378  220  82130 0.27       220  

1379  180  84578 0.21       180  

1380  1433  91649 1.56       1433  

1381  2328  97808 2.38       2328  

1382  2019  104846 1.93       2019  

1383  1950  111761  1.74       1950  

1384        2  128941  2579  2579  

1385        2  146121  2922  2922  

1386        2  163301  3266  3266  

1387        2  180481  3610  3610  

1388        2  197661  3953  3953  
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۲۶ صفحھ

  برآورد قابلیت صادرات در آینده -2-6-2

 اضـاي داخـل  ق وجود پتانسیل باالي ت  میزان عرضه و تقاضا در سالهاي گذشته ،        با مراجعه به  

 پیشنهاد می گردد، سیاست گذاري طرح هـاي جدیـد            يون کشاورز یزاسیو توجه مسئوالن به مکان    

بـدیهی  .  و در مقطع کنونی از مقولـه صـادرات صـرف نظـر گـردد            گرفته روي فروش داخل انجام   

یدن به بهره برداري و کسب تجارب الزم ، امکان سیاست گـذاري        پس از اجرا و رس     ،است که طرح  

  .  صادرات را نیز در آینده خواهد داشت 

  

  برآورد تقاضاي کل در آینده -3-6-2

 )11( شـماره  تقاضاي کل مجموع تقاضاي بازار داخل و صادرات است که با استفاده از جدول             

 بـرآورد شـده   )12(شـماره  جدول درت  همچنین در نظر گرفتن مطالب ذکر شده در مورد صادرا       و

  .است

  

  ان برنامه چهارمی محصول تا پاي برآورد تقاضا-12  شمارهجدول

  سال
  داخليتقاضا

  )دستگاه(
  صادرات

  کليبرآورد تقاضا
  )دستگاه(

1386  3266  0  3266  

1387  3610  0  3610  

1388  3953  0  3953  

  

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش
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۲۷ صفحھ

هـاي در حـال ایجـاد و       در آینده از طریق تولیـد واحـدهاي فعـال و طـرح             ستسک اف یدعرضه  

و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنهـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه                 

  . گرددیارائه م) 13(جه آن در جدول شماره ینت

  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش) الف

از اینـرو بـا در      . هاي گذشته آورده شد      براي سال  دیول ت یواقع ظرفیت   )4(در جدول شماره        

بینـی شـده    پـیش  دسـتگاه  262 سـاالنه  ،هاي فوق ، عرضه این واحدها در آینـده          نظر گرفتن ظرفیت  

  .است

  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد پیش) ب

سک افـست  یـ  جهت احداث واحد مـرتبط بـا د       یهی که نشانگر ارائه طرح توج     یچگونه اطالعات یه

  .ستید، موجود نباش

  

  بینی موازنه بازار در آینده از لحاظ عرضه و تقاضا  پیش-13جدول شماره 

  1388  1387  1386  شرح  دستگاه
  262 262 262  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  0  0  0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

  0  0  0  *واردات  
  

اطالعات موثق ، صفر در نظر گرفته شده ولـی همانطوریکـه   میزان واردات در جدول باال به علت نبود         •
در متن گزارش نیز اشاره شد در سالهاي گذشته واردات به میزان قابل توجه وجود داشته و با توجه            

  .به کمبود پیش بینی شده براي سالهاي آینده ، روند واردات در آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت 
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۲۸ صفحھ

عرضه محـصول در کـشور و مقایـسه آن           هاي تولید و    ژي و روش   بررسی اجمالی تکنولو   -3

  با دیگر کشورها 

  دی روش تولی اجمالی بررس-1-3

  :ل خالصه نمودی توان در قالب ذی را مسک افستیدفرایند تولید 

  :انتخاب و آماده سازي مواد اولیه •

تـابع خـصوصیات   انتخـاب مـواد اولیـه    .  اسـت دیـ تولیند آانتخاب مواد اولیه، اولین اقدام در فر    

 15 تـا  8 ي فـوالد يورق هـا گـستره وسـیعی از  . باشـد  مکانیکی مـورد انتظـار از قطعـه نهـایی مـی        

  .تواند در مرحله انتخاب مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد  می...، لوله مانسمان و ی، نبشيمتریلیم

  ي و سوراخکاریبرش و شکل ده •

 ی و شـکل داده مـ   شـده يراخکار، سـو  بر اساس طرح قطعـه بـرش خـورده     ي فوالد يورق ها 

  .شوند

  ی قطعات اصل وی شاسدیتول •

نـان  یجهـت اطم و  ،دی تولیر قطعات اصل ی و سا  یشاس،  هیر اقدامات اول  یسا و   یپس از برش ده   

  . شودی میاز صحت عملکرد مجددا بازرس

  

 ی فرعمونتاژ قطعات •

 یح مـ ی تـرج ي اقتصادلیا بدالیست و ی قادر به ساخت آن نیلید کننده به هر دل    ی که تول  یقطعات

 ر متعلقـات ی و سـا  یشاس  به    انیند جر ی فرآ  بر اساس نمودار   ،دینما يداری خر ،گری د سازندهدهد از   

  . گرددیمونتاژ م
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۲۹ صفحھ

  قسمت هاماشینکاري  •

لیکن بـه لحـاظ ابعـادي      .  کامل را دارا است    محصول، شکل و خاصیت یک      د شده یتول محصول

، کـاري  از اینـرو بـا انجـام عملیـات ماشـین      . اشـد ب   مـی  ناصافدقیق نبوده و همچنین سطح آن نیز        

  . شود ه ابعاد و صافی سطح مورد نیاز رسانده میمحصول را ب

  يزیرنگ آم •

 ی شـده و پـس از بررسـ      يزیـ  رنـگ آم   ،دی و رفع زوا   ين کار ید شده پس از ماش    یمحصول تول 

  . باشدیل به مصرف کننده می آماده تحویینها

  

  ان با دیگر کشورهاي جهان مقایسه روش تولید معمول کشورم-2-3

 و یاصـل  تـوان در دو گـروه قطعـات       ی رود را مـ    ی بکـار مـ    سک افست ید تولید    که در  یقطعات

 ،اسـت، بمنظـور سـاخت      يادیـ بن قطعـات    عمومـا شـامل    که   یاصل قطعات.  نمود ي بند می تقس یفرع

 ین مـ  اقـدام بـه سـاخت آ   ا خـود ی يدی واحد تول ن حالت یدر ا .  باشد ینم ی خاص يازمند تکنولوژ ین

ماننـد  ( دیـ نما یر قطعـات مونتـاژ مـ   ی و بـر سـا  کرده يداری مختلف خرسازندگان از  آنراای و   دینما

 در ي تکنولـوژ يک هـستند کـه برتـر   ی از جمله قطعـات اسـتراتژ   دسته دوم  یول .)ینگ و شاس  یبلبر

د یـ و متاسـفانه تول  ت اسـت یـ ار حـائز اهم ی بـس شـده و ت محـصول  یفیش کید آن، منجر به افزا   یتول

  .) برشيغه هایمانند ت(  باشندیم  فاقد آنیدگان داخلکنن
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۳۰ صفحھ

  نحوه عرضه محصول -3-3

 جهـت ثبـت    ین شـکل اسـت کـه ابتـدا متقاضـ     یـ نگونه از محـصوالت بـه ا     ی عرضه ا  یروال کل 

 ،محـصول ات مـورد نظر ی، و پـس از مـشخص نمـودن خـصوص     مراجعه کـرده  سازنده به سفارش

، سـازنده اقـدام بـه سـاخت     ی قرارداد توسط متقاضيا پس از امض.دی نمایاقدام به ثبت سفارش م  

 نی بـ يدیـ  محصول مورد نظر بر اساس امکانات واحد تول  محصول بر اساس مفاد قرارداد نموده و      

   . گرددیدار میل خری روز تحو12تا  5

  

  هاي مرسوم در تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

در ابتـدا ورق    .  باشد ی برخوردار نم  ی خاص یدگیچیسک افست از پ   یند ساخت د  ی فرآ یبطور کل 

 مـورد  دیـ جاد لبه هـا و زوا ین شده برش خورده، خم شده و پس از ا       ییش تع یها بر اساس فرم از پ     

 بـوده و بـا   ید از نـوع کارگـاه   یـ نـد تول  یل آنکـه فرآ   یبدل . شوند ی روانه م  ي به قسمت جوشکار   ازین

 ی مطلب خاصـ  باشد،ی نم یند تک سلول  ی فرآ آن به ل  یند و تبد  یفرآ به توسعه    يازی ن ،ط موجود یشرا

 ییات هـا یـ چرا کـه عمل .  مرسوم وجود نخواهد داشتي در ارتباط با تکنولوژ  یجهت بحث و بررس   

 بـه  يازیـ  و ن  بـوده د  یـ  تول یی ابتـدا  يت ها ی فعال ءز، امروزه ج  ... و ي، برش، خم کار   يارمانند جوشک 

ن گـروه  یـ در ا ... ل چـرخ، اهـرم هـا و       یـ قبر متعلقات از    ی و سا  یساخت شاس  . ندارد یبحث و بررس  

ل یبـدل . گـر اسـت  ی ديت بـه گونـه ا     ی وضـع    برنده يغه ها ی ت در ارتباط با   اما.  شوند ی م  يطبقه بند 

جـاد شـده توسـط    ی از جملـه فـشار ا  ،سک افستیط خاص بوجود آمده در ضمن استفاده از د  یشرا

غـه هـا   ی تبرخورد ،دی نمایوارد مغه فشار یمداوم بر ت عکس العمل خاك که بطور     يرویتراکتور و ن  

ژ بکـار رفتـه جهـت سـاخت آنـان، و      ایـ  آل،... سـخت و   ای از جمله کلوخ، سنگ، اش ياریبا موانع بس  

ده یـ ست کـه باعـث گرد  یـ ت آن بـه انـدازه ا    یاهم .ت است یار حائز اهم  ی بس ن نحوه ساخت آن   یهمچن
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۳۱ صفحھ

اژ مورد نظـر را کـشف       یل و آ  ن نحوه ساخت  ی بهتر ی مطالعات يه گذار ی با سرما  ي محدود يکشورها

 در   متاسـفانه  .د خـود سـازند    یـ  را عا  ی قابل تـوجه    سود يد انحصار یک تول ینموده و از آن بعنوان      

ر ی آن نـاگز ی بوده و جهت رفع اثرات منفـ       ين تکنولوژ ی فاقد ا  ،متفاوتل  ی کشور ما بدال   حال حاضر 

  . باشدین قطعه میبه واردات ا

  

گذاري ثابت مـورد    به همراه برآورد حجم سرمایه     بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي      -5

  نیاز

اقـدام بـه      آن،  سـاخت  قادر خواهند بود عالوه بـر      سک افست ید د ی تول هاي  کارگاهها و کارخانه  

 شده با اسـتفاده از مطالـب ارائـه شـده از     ین قسمت سعیدر ا .ندی نمايسک کشاورز ید انواع د  یتول

اسـتناد بـه لـوح فـشرده       بـا اینبنـابر . رآورد گـردد   ثابت ب  يه گذار ی موجود، حجم سرما   يواحد ها 

 ، حداقل سرمایه ثابت طرح کـه شـامل سرفـصل هـاي زیـر مـی باشـد       ع،یارائه شده از وزارت صنا   

  .مورد بررسی قرار گرفته و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

o زمین 
o  محوطه سازي 
o ساختمانهاي تولیدي واداري 
o یزاتآالت و تجه ماشین 
o  تاسیسات عمومی  
o اثاثیه و تجهیزات اداري 
o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  
o برداري هاي قبل از بهرههزینه 
o هاي پیش بینی نشده هزینه 
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۳۲ صفحھ

 بـه   ادامـه  گنجانده شده است و اعـداد موجـود در       ذیل الذکر این طرح در جدول      هاي فوق   هزینه

  :گردد تفصیل ارائه می

  

  سک افستی دحداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید -14  شمارهجدول

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  267  االت و تجهیزات ماشین  1
  231  تأسیسات  2
  815  ها ساختمان  3
  320  زمین  4
  43،4  سازي محوطه  5
  250  وسایط نقلیه  6
  50  وسایل اداري و خدماتی  7
  100  برداري رههاي قبل از به هزینه  8
  102  ) درصد ارقام باال 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  9

       میلیون ریال2179   جمع کل       
  

   زمین-1-1-5

از اینرو حداقل زمین مـورد  .  متر مربع برآورد شد    460مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل       

گـردد کـه    ي تأمین زمین فـرض مـی  ها  براي تعیین هزینه  . گردد   متر مربع برآورد می    800نیاز طرح   

باشـد از اینـرو قیمـت خریـد هـر متـر        محل اجراي یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کشور می    

 میلیـون  320 که در این صورت کل هزینه خرید زمـین معـادل             شده ریال فرض    400,000مربع آن   

  .گردد ریال برآورد می
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۳۳ صفحھ

  

  سازي محوطه-2-1-5

از اینـرو  . بینـی شـده اسـت     صنعتی در سطح کشور پـیش  هاي  محل اجراي طرح، یکی از شهرك     

هـا، درب ورودي و   سازي آن که شامل تـسیطح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی           هزینه محوطه 

 آورده ذیـل هـاي آن در جـدول    فضاي سبز و غیره است که شرح کامل این موارد به همراه هزینـه           

  . شده است

  تولید دیسک افست  هزینه هاي محوطه سازي واحد -15جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه واحد 
  )ریال(

 میلیون –هزینه کل 
  ریال

  5  50000  100  فضاي سبز  1
  10،4  80000  130  خیابان کشی و پارکینگ  2
  28  150000  188  دیوار کشی  3

  43،4  -  -  جمع کل
  

  

  ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-1-5

محاسـبه و در  آالت و تجهیـزات مـورد نیـاز، حـداقل فـضاهاي کـاري           اشینبا توجه به حداقل م    

  .گردیده استجدول ذیل ارائه 

   تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد تولید دیسک افست-16جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر مربع 
  )ریال(

   میلیون ریال–هزینه کل 

  425  1،700،000  250  سالن تولید  1
  105  1،500،000  70  انبارها  2
  100  2،000،000  50  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  125  2،500،000  50   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5
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۳۴ صفحھ

  815  -  460  جمع کل
  

  

  حداقل ماشین آالت مورد نیاز-4-1-5

بـراي یـک واحـد    ذیـل  ه در جـدول  ائـه شـد  ر اآالت  ماشـین ،با توجه به فرایند تولید تعریف شده    

  . مورد نیاز است پره36 و32،28 سک افستی ديدیتول

  

  سک افستید حداقل ماشین آالت مورد نیاز یک واحد تولید -17جدول شماره 

  تعداد  منبع تامین  ت آالشرح ماشین  ردیف
  قیمت واحد

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  25  25،000،000  1 داخل ن جوشیماش  1
  45  45,000,000  1 داخل   تن10شین پرس هیدرولیک ما  2
  100  100،000،000  1 داخل  ماشین تراش  3
  13  6،500،000  2 داخل   فرزسنگ  4
  60  60،000،000  1 داخل  ماشین دریل  5
  7،5  7،500،000  1 داخل   لنگاره  6
  10  10،000،000  - داخل  یلوازم کارگاه  7
  6،5  6،500،000  1  داخل  نیوتی گیچیق  8

  267  ع کلجم
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۳۵ صفحھ

  

  

   تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز-5-1-5

 مـورد  ذیـل  ارائه شـده در جـدول   آالت، تجهیزات و فضاهاي کاري، تأسیسات   براساس ماشین 

  :نیاز طرح خواهد بود

  سک افستی یک واحد تولید د مورد نیازساتیو تاس تجهیزات -18جدول شماره 

  )میلیون ریال(زینه ه  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف
  40    به همراه کلیه تجهیزات الزمkw 40  توان   برق  1
  11  به همراه تجهیزات جانبی  کمپرسور  2
  30  -  آب  3
  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

  50  -  تأسیسات گرمایش و سرمایش  6

         میلیون ریال231جمع کل       

  

   وسایط نقلیه-6-1-5

هاي جاري واحد صنعتی نیاز به یک دسـتگاه وانـت نیـسان و     به منظور اجراي عملیات و فعالیت    

  . میلیون ریال خواهد بود250یک دستگاه خودروي سواري است که هزینه تأمین آنها معادل 

  

   وسایل اداري و خدماتی-7-1-5
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۳۶ صفحھ

هـا و غیـره و وسـایل      مبلمان اداري، فایلوسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات،    

خدماتی نیـز ماننـد وسـایل حمـل و نقـل دسـتی، وسـایل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاهی               

  . میلیون ریال برآورد شده است50هاي تأمین این وسایل معادل  باشد که هزینه می

  

  برداري هاي قبل از بهره هزینه -8-1-5

 شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ               برداري  هاي قبل از بهره     هزینه

 میلیـون  100هـاي آن معـادل      ها و بازدیدها و غیره خواهد بود که هزینـه           تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .ریال برآورد می گردد

  

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-9-1-5

 گـردد کـه   یلحـاظ مـ  ثابت  هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   102معادل 
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۳۷ صفحھ

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-2-5

حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل عـالوه بـر          

بـا  ازاینـرو  . گذار ایجاد نمایـد   ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

هاي تعیـین   گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض    نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآورد می       

ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائـه خواهـد            

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

ل از فـروش محـصوالت   نقطه سربسر تولید، میـزان تولیـدي اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـ        

هـا   دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربـسر تولیـد هزینـه      هاي طرح را پوشش می      تولیدي تنها هزینه  

بنـابراین ظرفیـت تولیـد اقتـصادي الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر                . باشد  مساوي درآمدها می  

  .باشد

  رلحاظ کردن حداقل سود مورد انتظا •

+ سـرمایه ثابـت     (گذاري کـل آن       صادي تابع حجم سرمایه   حداقل سود مورد انتظار یک طرح اقت      

نرخ سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسهیالت بـانکی            . باشد  می) سرمایه در گردش  

بنـابراین عمومـاً سـود مـورد        .  درصـد اسـت      14در کشور ما سود بـانکی معـادل         . شود  تعیین می 

  . نمایدگذار  سرمایهدیعانرخ بهره بانکی بیش از  يمقدار کهشود  انتظار طرح طوري تعیین می

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هاي الزم، حداقل ظرفیت اقتـصادي طـرح               

  . پیشنهاد شده استدستگاه 100
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۳۸ صفحھ

  

   و محل تامین آن برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه-6

   معرفی نوع و میزان مواد اولیه عمده-1-6

  . مواد اولیه عمده مصرفی در تولید آورده شده استذیل لدر جدو
  

  سک افستید دی تول معرفی مواد اولیه عمده مصرفی طرح-19جدول شماره 

  مصرف ساالنه  شرح  ردیف
  )عدد(3200  غه برشیت  1
    تن16  8ورق  2
   تن18  15ورق  3
   تن23  10ینبش  4
    تن7  تسمه  5

  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

  . شودین می تامیاز از بازار داخلیه مورد نیه مواد اولیکل

  

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-3-6

  .ده استی ارائه گردذیل، در جدول هیمواد اولانه یشرح مقدار و ارزش سال

   هزینه تأمین مواد اولیه طرح تولید دیسک افست-20جدول شماره 

  شرح مواد مصرفی  ردیف
میزان مصرف 

  ه ساالن
  قیمت خرید هر کیلو مواد

  )ریال ( 
  )عدد(320000-270000  )عدد(3200  تیغه برش  1
  7250    تن16  8ورق  2
  7400   تن18  15ورق  3
  7000   تن23  10نبشی  5
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۳۹ صفحھ

  8000    تن7  تسمه  6
  

  

   فوالدبررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده -4-6

هـا و شـرایط تحویـل آن را نیـز شـرایط         استراتژیک در جهان اسـت کـه قیمـت        فوالد یک کاالي    

هـاي جهـانی اسـت البتـه بـه          ها کامالً تحت تأثیر قیمـت       در کشور ما نیز قیمت    . کند  تعیین می  جهانی

باشـند کـه ایـن     لحاظ تأمین باید گفت که کارخانجـات متعـددي در کـشور تولیـد کننـده فـوالد مـی           

هـا   کننـد ولـی در هـر صـورت قیمـت       داخلی و بعضاً وارداتی استفاده می  کارخانجات از مواد اولیه   

در جدول زیر روند تغییـرات قیمـت جهـانی ایـن مـاده مهـم آورده              . باشد  هاي جهانی می    تابع قیمت 

  .شده است

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام-21جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350  ر تن دالر ب–ها  قیمت
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  درصد تغییرات نسبت به سال قبل

  

در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی مورد بررسـی قـرار گیـرد بـه نمـودار زیـر خـواهیم         

  :رسید
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۴۰ صفحھ
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام 

  
  

 مطالعه همـواره در  هاي مورد  سالدهد قیمت جهانی فوالد در     به طوري که نمودار باال نشان می      

این تغییرات به کشور ما هم کشیده شده و عرضـه کننـدگان همـواره قیمـت           . حال تغییر بوده است   

شود همـین رونـد    بینی می دهند و لذا در آینده نیز پیش       فروش خود را بر پایه قیمت جهانی قرار می        

  .ادامه داشته باشد
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۴۱ صفحھ

   طرح پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي-7

  :گیرد انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می

o بازارهاي فروش محصوالت  
o بازارهاي تأمین مواد اولیه  
o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   
o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح 

o هاي خاص دولتی حمایت  
  .بی اجراي طرح انجام خواهد گردیدیا در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

  

   بازارهاي فروش محصول-1-7

تـرین فاصـله     یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیک   یکی از معیارهاي مکان   

بازار فروش قطعات تولیـدي طـرح را مـی تـوانیم کلیـه اسـتان             . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

 نابراین محل اجراي طرح هم می تواند یکـی از اسـتان هـاي             ب.  کشور معرفی نمائیم   يکشاورزهاي  

  . کشور باشديکشاورز

  

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

 است که از استان تهـران قابـل تـامین    ...، تسمه و یانواع ورق ها، نبش   ماده اولیه مصرفی طرح،     

ند به عنوان محـل اجـراي   توا می بنابراین از نظر بازار تأمین مواد اولیه استان فوق الذکر   . می باشد   

  .طرح پیشنهاد گردد
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۴۲ صفحھ

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   هر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی و غیره می              

هـاي فـوق در سـطح نیـاز طـرح در نقـاط مختلـف                   مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندي       

  .تأمین است لذا محدودیت خاصی به لحاظ انتخاب محل وجود نداردکشور قابل 

  

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

توان به راههاي ارتباطی، شبکه برق سراسـري، فاضـالب و غیـره      از جمله امکانات زیربنایی می    

توان گفت که محدودیت و حساسیت خاصـی   اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می         

  . انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارددر

  شـده هارائـ  ذیـل  یابی، محل اجراي مناسـب اجـراي طـرح در جـدول     بندي مطالعات مکان   با جمع 

  .است

  سک افستید دیتول  خالصه مکان یابی اجراي طرح– 22جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

   کشوريکشاورزهاي  تاناس  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت
   تهران  استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي
  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  هاي کشور تانکلیه اس  هاي خاص دولتی حمایت
. هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح می تواند کلیه استان هاي کشاورزي کشور انتخاب گردد  با ارزیابی محل

  ) مارندران- فارس- خوزستان-کردستان(
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۴۳ صفحھ

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

اسـت کـه شـرح آن      نیروي انسانیي تعداد، طرح حاضر نیازمندبا توجه به الزامات کسب و کار 

  . استدهیارائه گردذیل در جدول 

  

  سک افستید دیتول  نیروي انسانی الزم طرح-23جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  1  کارشناس فنی

  1  کارشناس فروش

  3  تکنسین فنی

  6  کارگر فنی ماهر

  1  کارمند اداري
                نفر12جمع             
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۴۴ صفحھ

  یسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح بررسی تأس-9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

آالت و تأسیـسات و همچنـین نیـاز     توان بـرق مـورد نیـاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـین          

این توان بـرق بـه راحتـی از شـبکه بـرق      .  است برآورد شده40kwغیره، ها و     روشنایی ساختمان 

هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال بـرق       . لیه استان ها قابل تأمین است     سراسري کشور و در ک    

  .گردد  میلیون ریال برآورد می40معادل 

   برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-2-9

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشـتی و آشـامیدنی کارکنـان آن و همچنـین بـراي          

 بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـالیانه        آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد  

 2کـشی شـهرك صـنعتی       متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شـبکه لولـه               1200

  .  میلیون ریال برآورد شده است30محل اجراي طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل 

  آن برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین -3-9

بهتـرین  . سوخت در طرح حاضر براي مـصرف گرمـایش مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت                  

کـشی گـاز    ها داراي لولـه   سوخت پیشنهادي طرح، گاز شهري است ولی نظر بر اینکه برخی شهرك       

بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل بـه عنـوان سـوخت انتخـاب        

کشی گـاز شـهري    رتی که محل نهایی انتخاب شده براي اجراي طرح از لولهشده است ولی در صو   

ولی در حال حاضر بـا فـرض انتخـاب گازوئیـل         . برخوردار باشد انتخاب آن اولویت خواهد داشت      

 لیتـري و  20,000توان گفـت کـه هزینـه تـأمین آن کـه شـامل تانـک سـوخت                به عنوان سوخت می   

  . گردد  میلیون ریال برآورد می80باشد که معادل  هاي آن می کشی لوله
                                                

 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 2
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۴۵ صفحھ

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشـد و از     طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یـک خـط فـاکس و یـک خـط بـراي اینترنـت مـی                       

آنجایی که محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأمین آن از شـهرك                

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20ه راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل محل اجرا ب

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می نیازمندي

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

له کــامیون و تریلـی بــه محــل اجـراي طــرح وارد شــده و   مـواد اولیــه مـصرفی طــرح بــه وسـی   

از اینـرو راههـاي   . محصوالت تولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .شدارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته با

  نعبور و مرور کارکنا ±

بوس به محل اجـراي طـرح رفـت و آمـد خواهنـد       ري و مینیکارکنان به وسیله خودروهاي سوا   

  .کرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  رآهن، فرودگاه و بند سایر امکانات مانند راه ±

به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهاي سـواري، امکانـات دیگـري بـراي طـرح          

  .باشد مورد نیاز نمی
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۴۶ صفحھ

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

هـاي پنجـساله اول و    توسعه مکانیزاسیون کشاورزي همراه با پیـشرفت تکنولـوژي در برنامـه      

        دوم به عنوان یک ضرورت براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي مد نظـر سیاسـت گـزاران و                 

رنامـه اول بـا بکـارگیري تعـدادي از         هـاي اجرائـی ب     ه در طی سـال    کبرنامه ریزان قرار گرفت، چنان    

 تحـولی چـشمگیر در افـزایش کمـی و کیفـی محــصوالت      يادوات خـاك ورز ادوات خـاص بـویژه   

 . بوجود آوردیزراع

هاي جدید در اقصی نقـاط کـشور کـشیده      آوري و کاربرد ماشین    در برنامه دوم استفاده از فن     

  .شد

 هـدف توسـعه مکانیزاسـیون    ،)1378-83(برنامه پنجساله سـوم مکانیزاسـیون کـشاورزي       در  

افزایش کاربرد ماشین و ادوات در عملیات مراحل مختلف تولید محصوالت زراعی و باغی بـوده و            

هاي موجود، سعی شد کـه بـا اتخـاذ تـدابیر الزم و در جهـت هـم سـوئی بـا                  با توجه به محدودیت   

سـتفاده ممکـن از   هاي دولت خدمتگزار، بـه مـوازات کـاهش بـار تـصدي دولـت، حـداکثر ا          سیاست

  .وري به عمل آید هاي موجود از طریق افزایش بهره امکانات و توانائی

ها و ادوات با اتکاء به تولیـدات سـاخت داخـل کـشور،              هاي انجام شده ماشین    مطابق پیش بینی  

 و در ت سیـستم بـانکی تـأمین و توزیـع شـد          عمدتاً از منابع بخش خصوصی با استفاده از تسهیال        

  .هاي راهبردي الزم ارئه گردید تاین خصوص سیاس

 بـه  ي، وضعیت اسفبار و بحرانی تولید و تـأمین ادوات خـاك ورز         چهارمطول دوره برنامه    در  

کـشاورزي بـه مراجـع     جهـاد   کرات، مورد نقد و بررسـی قـرار گرفـت و مراتـب از طریـق وزارت                  

پـیش بینـی   ذیصالح اعالم و ضرورت برون رفت از این مشکل بعنوان پـیش شـرط تحقـق اهـداف           

ها و اقداماتی که در جهت تحقق اهداف برنامـه        به طور کلی رئوس اهم سیاست     . شده معرفی گردید  
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۴۷ صفحھ

 توسعه مکانیزاسیون کشاورزي پیش بینـی گردیـده اسـت، بـه شـرح منـدرج زیـر                چهارمپنجساله  

  :باشد می

رزي بـه   هـا و ادوات کـشاو       تغییر نقش و فعالیت دولت در امر تأمین، تولید و توزیـع ماشـین              -

گـذاري در   ایفاي نقش هدایتی و نظارتی و حذف انحصارات و اصالح مقررات و حمایت از سـرمایه            

  .ها و ادوات کشاورزي تولید و ساخت ماشین

  .هاي موجود وري از ظرفیت  توسعه مکانیزاسیون کشاورزي مناسب و افزایش بهره-

  .هاي خدمات مکانیزاسیون کشاورزي  حمایت از توسعه تشکل-

  .ها و ادوات کشاورزي بران ماشینرهاي ترویجی کا توسعه آموزش -

  
  
  
  
  

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  ادوات کشاورزي طرح تولید 
  ) پره36 و32،28دیسک افست (

  1386 هریورش
  

 

۴۸ صفحھ

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

 بـازار از حجـم قابـل تـوجهی          ،دهـد    نشان می  36 و   28،  32  سک افست یمطالعات بازار تولید د   

البتـه  . باشـد  اي جدیـد در ایـن عرصـه توجیـه پـذیر مـی          کمبود برخوردار است و لذا ایجاد واحـده       

گـردد در   بینـی مـی   گـردد کـه پـیش    اکنون کمبود موجود در بـازار از طریـق واردات تـأمین مـی           هم

صورت تولید داخـل ایـن قطعـات، بـه علـت کـاهش قیمـت تمـام شـده و همچنـین افـزایش قابلیـت                 

  .دسترسی، تولیدات داخل جایگزین واردات گردد

از اینـرو  .  قـرار دارد  يون کـشاورز یزاسی مکانگذاري دولت براي توسعه  ر سیاست از طرف دیگ  

از نگـاه ظرفیـت نیـز       . ایجاد واحدهاي جدید به لحاظ قابلیت فروش توجیه پذیر ارزیابی شده اسـت            

 در سـال بایـد       دستگاه   100سک افست   ی د توان گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولید          می

  667 میلیون ریال و سـرمایه در گـردش          2135 آن حجم سرمایه ثابت معادل       انتخاب شود که تحت   

  میلیون ریال خواهد بود کـه ظرفیـت   2802گذاري معادل  میلیون ریال و در نهایت جمع کل سرمایه     

هـاي   هاي فوق طوري انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیـه هزینـه             گذاري  و حجم سرمایه  

  .گذار خواهد نمود ود معقولی نیز نصیب سرمایهدهد، س خود را پوشش می

  :گذار است که فهرست آن ذیالً ارائه شده است هایی نیز متوجه سرمایه در طرح حاضر ریسک

گـذار   از اینرو سـرمایه .  نقش بسیار مهمی دارد    يد ادوات کشاورز  یتولکیفیت در صنعت     -1

ر توسـعه آن کوشـش    الزم را در واحد صـنعتی خـود ایجـاد و همـواره د     یفنباید توان   

  .نماید

هـاي   هاي بسیار زیادي به عنوان طرح همانطوري که در گزارش نیز ذکر شده است طرح         -2

عرصه تولیـد    دری کنند ول  ید نم یسک افست تول  ی متفاوت د  دالیل وجود دارد که به      لفعا
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۴۹ صفحھ

در مجموع تولیدکننده الزم است داراي نگرش رقابتی باشد تـا بـه             از اینرو   . داردنوجود  

طه آن قابلیت ایجاد مزیت رقابتی در محصوالت خود و کاهش خطرات ریسک هـاي      واس

 .  بنماید  رااحتمالی

 :عوامل مزیت رقابتی که در این صنعت امکان ایجاد آنها وجود دارد به شرح زیر است

o  ایجاد شراکت تجاريJoint Ventureبا یک شرکت صاحب نام جهانی .   

o ت تولیديهاي رقابتی در محصوال ایجاد قیمت.  

o متنوع سازي محصوالت تولیدي.  

o فروش اعتباري و مشتري مداري.  

o             شناخت نیازهـاي اساسـی بـازار و مـشتریان و حرکـت در راسـتاي اعمـال آن در

  .فرایند تولید
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